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סמסטר האביב בפתח ,ולמרות ההצלחה
במעבר להוראה מקוונת ומציאת פתרונות
טכנולוגיים מתקדמים ,אני מקווה
שהקמפוסים של המכללה ישובו בהקדם
להיות תוססים ומלאים בסטודנטים חדשים
וותיקים.
לפנינו אתגרים מגוונים ומשימות חשובות,
ולפיכך אנו ממשיכים להשקיע מאמצים רבים
בפיתוח מחקר והוראה איכותיים ובחיבור
לתעשיות מתקדמות בישראל .המכללה
מקיימת שיתופי פעולה וקשרי מחקר עם
מוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובעולם
ופועלת כל העת להרחבתם ,במטרה
לאפשר לחברי הסגל התפתחות מקצועית
והתקדמות מחקרית ,ולסטודנטים  -סביבת
למידה איכותית ,המעשירה את עולמם האישי
והמקצועי במגוון דרכים.
כידוע לכול ,בעשרים שנות קיומה הכשירה
 SCEיותר מ־ 11,000בוגרות ובוגרים ,בעלי
תואר ראשון ותואר שני .בשנים האחרונות
קם ארגון הבוגרים והבוגרות ,מתוך ראיית
הבוגרים כחלק אינטגרלי מהמכללה
ומעתידה .לפני שבועות מספר שמחתי
ליטול חלק באחד המפגשים שקיים הארגון,
והתרגשתי לפגוש בין מאות הבוגרים יזמים
אשר הקימו חברות משלהם ,חוקרים
שהמשיכו בלימודיהם במוסדות מובילים
בארץ ובעולם ומהנדסים שנקלטו בתפקידים
ובמקומות עבודה נחשקים.
אני מאחל לכולכם הצלחה רבה בלימודים.
בכבוד רב,
פרופ' סמיון לויצקי
נשיא SCE
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דבר הרקטור

תוכנית הלימודים החדשה
תיפתח בשנה״ל תשפ״ג ותיתן
מענה להתפתחות המואצת
של אזור הדרום ,כאזור עתיר
תעשיות מתקדמות
המועצה להשכלה גבוהה אישרה את
פתיחתה של תוכנית לימודים חדשה
לתואר ראשון ( )B.Sc.במדעי המחשב
ב־ .SCEבראש התוכנית ,שתיפתח בשנה״ל
תשפ״ג ,יעמוד פרופ׳ שלמה גרינברג.

מדעי המחשב הוא מן המקצועות המבוקשים
בישראל ,והעוסקים בו מופיעים בראש טבלת
השכר במשק .התחום הוא גורם צמיחה
מוביל במשק הישראלי .מטרת התוכנית היא
להכשיר בוגרים בתחום מדעי המחשב ולתת
מענה לצורכי המשק והתעשייה עתירת הידע
המתפתחת בדרום הארץ.
התוכנית תעניק לבוגרים ארגז כלים במגוון
תחומים של מסלולי הליבה במדעי המחשב:
מדעי הנתונים ,סייבר ולימוד תוכנה .בוגרי
המחלקה יוכלו להשתלב גם באקדמיה
ולהמשיך לתארים מתקדמים.

פרופ' יהודה חדד ,רקטור  :SCE״תוכנית
הלימודים החדשה תיתן מענה להתפתחות
המואצת של דרום הארץ כאזור עתיר תעשיות
מתקדמות ומרכזי מחקר ותאפשר להתמחות
באחד התחומים המבוקשים ביותר ,שרק
ילך ויתפתח בשנים הקרובות .היא תציע
מענה חשוב לצורכי הנגב ,לפארק ההיי־טק
המתפתח בבאר־שבע ,לתוכנית מעבר צה״ל
דרומה ולהפיכת באר־שבע לבירת הסייבר של
ישראל ,וכמובן  -לצורך להנגיש לדור הצעיר,
בנגב ובכלל ,השכלה גבוהה איכותית ,שתפתח
עבורם את הדרך לקריירה מצליחה ומספקת״.
*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

הסמסטר החולף היה עמוס אתגרים
בריאותיים ,ועם זאת אני שמח לבשר כי אנו
ממשיכים להתחדש ולצמוח.
כבר בפתח הגיליון תוכלו לקרוא על פתיחתה
של המחלקה למדעי המחשב .המחלקה
החדשה תכשיר בוגרים ובוגרות מיומנים
בתחום ותספק מענה לתעשיות ההיי־טק
המתפתחות ,לסטארט־אפים ,לחממות,
לפארקי התעשייה הטכנולוגיים ועוד .מדינת
ישראל סובלת ממחסור מתמיד של אלפי
אנשי תוכנה ואבטחת מידע בכל שנה,
והדרישה לבוגרי מדעי המחשב מיומנים,
עם הכשרה בתחום הסייבר ,נמצאת בעלייה
מתמדת.
אנו בעיצומו של תהליך תכנון וגיוס כספים
להקמת קמפוס חדש בעיר אשדוד ,בסמוך
לבית החולים אסותא ולתחנת הרכבת עד
הלום שבדרום העיר .בד בבד ,אנו שוקדים
על הרחבה ופיתוח של מסלולי לימוד חדשים
בתחומים המתאימים לאופי האזור.
באחרונה נחנך מרכז מחקר לאופטיקה
חישובית ,שיאפשר לבצע מחקרים ופיתוחים
של חומרה ואלגוריתמיקה מתקדמת לצורכי
דימות ספקטרלי ופולרימטר ,וכן יעניק
לסטודנטים שלנו הזדמנות לחוות סביבות
למידה איכותיות ויעשיר את עולמם האישי
והמקצועי במגוון דרכים.
למאות הסטודנטיות והסטודנטים החדשים
המצטרפים אלינו בסמסטר האביב ,אני
מאחל השתלבות מוצלחת ומהירה במרקם
החיים והלימודים ב־.SCE
בברכה חמה,
פרופ' יהודה חדד
רקטור
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חדשות ואירועים

פתרונות חדשניים
לאתגרי סביבה וקיימות

כנס רשות הניקוז

הכנס התמקד בתוכנית האב לניקוז הנחלים שקמה־בשור

במסגרת האקתון  GreenTechשל המרכז ליזמות וחדשנות הוצגו
רעיונות מגוונים לטיפול בפסולתִ ,מחזור ,חיסכון באנרגיה ועוד

בכל סמסטר בוחר המרכז ליזמות
וחדשנות ב־ SCEנושא מרכזי ,המאתגר
את הסטודנטים ללמוד אותו ולהציע
פתרונות הנדסיים חדשניים.
הסמסטר הראשון של תשפ"ב התמקד
בתחומי סביבה וקיימות .משבר האקלים
הוא האתגר הגלובלי המשמעותי ביותר
העומד כיום בפני האנושות .לאחרונה
הוגש דו״ח של הרשות לחדשנות וקהילת
 ,PLANETechשעולה ממנו כי כ־10%
מחברות ההיי־טק שהוקמו בישראל בשנה
האחרונה מפתחות טכנולוגיות בתחום זה.
במהלך חודש דצמבר  2021ערך המרכז
ליזמות וחדשנות האקתון ,GreenTech
שעודד את הסטודנטים להציע פתרונות
טכנולוגיים לאתגרי האקלים והסביבה
בכלל.
את הרצאת הפתיחה נשא אוריאל קלר,
מנכ״ל  ,PLANETechשהציג את מפת
האתגרים בתחום משבר האקלים ואת
חזון הקהילה העוסקת בנושאים אלה -
הפיכת ישראל למרכז עולמי לטכנולוגיות
חדשניות ,המבקשות להתמודד עם
אתגרי שינויי האקלים ומשתתפות במאמץ
לצמצום פליטות גזי חממה והסתגלות
לשינויי האקלים .טכנולוגיות אלה עוסקות
בתחומי האקלים ,האנרגיה ,המזון,
החקלאות ,המים ועוד.
משתתפי ההאקתון הציעו מגוון רעיונות
לצמצום פסולת ולטיפול בהִ ,
למחזור
ולחיסכון באנרגיה .בין הפרויקטים
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המעניינים שהוצגו:
חדר למחזור פלסטיק  -מאפשר לקצר את
משך ההתכלות של פלסטיק ולהחזירו לטבע
כפסולת אורגנית (עדי אבוחסירה ופז מלול).
פח חכם  -מצויד בטכנולוגיית בינה
מלאכותית ,חיישנים חדשניים ומד משקל
ונועד להפחית צריכה בזבזנית ולסייע
בתהליך המחזור באמצעות מתן התראות
לגבי אופן המחזור (עומרי ביטון ,רוני גרקרוב,
אראל בובלי ,רועי פוטרמן ,לאה ברודסקי).
 - HI-CHARGINGטעינה אלחוטית לרכב
בחשמל סולארי.

בחודש דצמבר האחרון נערך ב־ SCEכנס של רשות הניקוז ,שהתמקד בתוכנית אב
לניקוז הנחלים שקמה־בשור .התקיימו דיונים והרצאות ,שנועדו להעשיר ולהעמיק
את החיפוש אחר פתרונות סביבתיים מתאימים.
הכנס התקיים בשיתוף משרד החקלאות ,אפיק הנדסה ואגמא (המרכז לאגני היקוות
ונחלים) ,ובהשתתפות פיני בדש  -יו״ר רשות הניקוז וראש המועצה המקומית עומר;
פרופ' יהודה חדד  -רקטור  ;SCEערן אטינגר  -סמנכ״ל ניהול משאבי הסביבה במשרד
החקלאות ואחרים.
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חידושים והמצאות

האם משטרת התנועה
תרים את הכפפה?
כמעט מדי יום מתרחשת בישראל לפחות
תאונת דרכים קטלנית אחת .מאמצים רבים
מושקעים לצורך צמצום כמות התאונות
באמצעות הסברה ואכיפה ,אך בפועל  -עקב
מגבלות כוח אדם ואמצעים ,כמעט שלא ניתן
לפקח על הנעשה בכבישים.
דן מרינסקו וירין אדרי ,היום בוגרי המחלקה
להנדסת תוכנה בקמפוס אשדוד ,החליטו
לנסות לפתור את בעיית האכיפה במסגרת
פרויקט הגמר שלהם .הם פיתחו מערכת
המשתמשת בבינה מלאכותית ומזהה
עבירות שכיום אינן ניתנות לאכיפה באמצעים
אלקטרוניים .בהנחיית ד״ר תמר שרוט ,הם
פיתחו את  - STOPטכנולוגיה חדשנית
לאכיפת עבירות תנועה באמצעות ניתוח
אותות וידאו ממצלמות בזמן אמת .את
המערכת ניתן לחבר למצלמות קיימות,
הממוקמות במרכזי הערים ,מבלי להשקיע
משאבים נוספים.
מדובר בפתרון טכנולוגי פורץ דרך ,שכן עד
היום לא נעשה שימוש במערכות לאכיפת
עבירות תנועה באמצעות אות וידאו
ממצלמות בזמן אמת ,ללא שימוש בחיישנים
או גלאים .המערכת מזהה אי־עצירה מלאה,
לפרק זמן שניתן להגדיר ,בסמוך לקו העצירה.
היא עוקבת אחר כלי הרכב הנכנסים לצומת
ויכולה לזהות גם כמה מכוניות בו זמנית.
לאחר שהמערכת מזהה שרכב מסוים לא
עצר עצירה מלאה ,היא מזהה גם את לוחית
הרישוי שלו .תיעוד העבירה נשמר ,יחד עם
לוחית הרישוי ,התאריך והשעה ,והמידע
משודר למאגר נתונים  -של המשטרה או
של המוקד העירוני.
הטכנולוגיה של  STOPמתאימה לאכיפת
מגוון עבירות תנועה ,כמו אי־מתן זכות קדימה
6

טכנולוגיה חדשנית ,שפותחה על
ידי סטודנטים במחלקה להנדסת תוכנה,
משתמשת בבינה מלאכותית לזיהוי אי־ציות
לתמרור ״עצור״ • המערכת מתחברת למצלמות
וידאו קיימות במרחב הציבורי ובעתיד תאפשר
לזהות עבירות תנועה נוספות  -ללא צורך
בנוכחות שוטרים
להולכי רגל במעבר חצייה ,נסיעה בניגוד
לכיוון התנועה ,אי־מתן זכות קדימה בצומת,
כניסה לצומת לא פנוי ,כניסה לצומת שלא
מהנתיב המסומן ,ועוד.
לדברי המפתחים ,הרעיון עלה לאחר
שבדרכם מהמכללה היו עדים לתאונת דרכים
שנגרמה על ידי אי־עצירה בתמרור עצור.
״אנו סבורים שהטמעת המערכת תוכל ליצור
הרתעה משמעותית בצמתים ,שתוביל לירידה
בכמות תאונות הדרכים,״ הם אומרים.
ראש המחלקה להנדסת תוכנה בקמפוס
אשדוד ,ד״ר מרינה קניאז'נסקי ,מציינת
כי מדובר במערכת חכמה ,העושה שימוש
בבינה מלאכותית .״ליכולת לצמצם את מספר
תאונות הדרכים ואת מספר הנפגעים יש,
כמובן ,חשיבות חברתית עצומה״.
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חידושים והמצאות

מפינבול ועד כדור מעופף:
ב־ SCEמתגייסים למען אנשים
הזקוקים לשיקום
סטודנטים מהמחלקה להנדסת מכונות פיתחו מוצרים שיקומיים חדשניים עבור
המאושפזים במרכז הרפואי לוינשטיין
במסגרת שיתוף הפעולה של המכללה עם
המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין ברעננה,
התבקשו סטודנטים מהמחלקה להנדסת
מכונות בקמפוס אשדוד לתכנן ולייצר
מוצרים המשלבים אימון שיקומי עם אלמנט
משחקי ,שיהפוך את תהליך השיקום המייגע
למהנה יותר וישפר את איכות חייהם של
המשתקמים.
התוצרים הוצגו בכנס הפרויקטים המחלקתי
בנוכחות נציגי המרכז הרפואי ,שהחליטו
לשלבם במסגרת טיפולי הריפוי בעיסוק.
בין המוצרים שיוטמעו בלוינשטיין:
לוח גומיות  -לוח עגול בקוטר  60ס״מ,
המורכב על מעמד מתכוונן וכולל סט גומיות
בצבעים שונים ובעלי מתיחויות שונות .עוד
כולל הלוח סט כרטיסיות מעוצב המציג מגוון
צורות שניתן לבנות מהגומיות ,ברמות קושי

מבוך שיקומי  -מכשיר המעוצב בהשראת
הגה מרוצים ומשחקי מבוכים .המטרה :להביא
את הכדור למרכז הלוח על ידי הזזת פרקי
כף היד והמרפקים .המוצר מסייע בתרגול
מוטוריקה עדינה ומיומנויות קוגניטיביות.
הוא מיועד לסובלים מבעיות בפרקי כף היד
והמרפקים ,גילאי  13ומעלה.

בצבעים שונים ,שוער הנשלט על ידי ידית,
מכשולים סטטיים ודינמיים שונים ,ארבעה
שערים בצבעי הכדורים ומנגנון קפיץ לשיגור
כדור .מתיחת הקפיץ משגרת כדור חדש
מראש הלוח ,והשיפוע מניע את הכדור אל
עבר השחקן והשערים .על השחקן להשתמש
בידית שבידו כדי להדוף את הכדור ,כך
שיעבור רק דרך שער בצבע זהה לצבעו,
תוך ניווט בין המכשולים השונים הפרושים
על גבי לוח המשחק.

 - Goalie Pinballמשחק שיקומי
המשלב אלמנטים ממשחקי ה־Pinball
וה־  Foosballלשם תרגול מיומנויות
קוגניטיביות ופעילות מוטורית בעבודה
סימטרית בשתי הידיים .המשחק משלב
תנועות כתף ,מרפק ,שורש כף היד וכוח
אחיזה .על לוח המשחק ארבעה כדורים

צלילים וצבעים  -משחק זיכרון המשלב
אור וקול ,שנועד לסייע לאנשים עם קשיים
מוטוריים בכף היד ומשלב פעולות מוטוריות
עם חשיבה וקוגניציה .כאשר המשחק מופעל,
נדלקות נורות בסדר אקראי ,כאשר יחד עם
כל נורה נשמע קול חיווי שונה .יש לחזור
על סדר הידלקות הנורות על ידי משיכת

שונות .הלוח מזמן פעילויות שיקומיות מגוונות
 לפיתוח הדמיון והקוגניציה ,המוטוריקהוהראייה המרחבית.

האצבעות בעלי אותו צבע לפי הסדר הנכון.
גוף המוצר יוצר בטכנולוגיית הדפסת תלת־
ממד מחומר  PLAובנוי ממסגרת סימטרית,
המתאימה לשתי הידיים.
מכשיר ה־ Jingle bellsתוכנן לצורך
אימון השרירים התלת־ראשי והדו־ראשי
של הזרוע ,והוא מוסיף עניין ועומק לאתגר
השיקומי .המכשיר בנוי בצורת תיבת תהודה,
התלויה על קיר ומסתירה את המנגנון .כלפי
חוץ ,נוכל לראות שמונה ידיות וחבלים .כל
ידית אחראית להפקת צליל שונה ,כאשר
משקולת המחוברת אליה בחוט פוגעת
בפעמון בעת המשיכה .המתקן הופך אימון

ידיים סיזיפי למשחק מוזיקלי ,המאפשר
למטופל/ת לנגן מנגינות המוצגות על גבי
כרטיסיות.
הכדור המעופף הוא מכשיר פיזיותרפיה
שנבנה כדי להוסיף עניין בעת אימון פרק כף
היד ,על־ידי שילוב מכניזם הממיר את פעולת
כף ידו של המטופל לזרם אוויר באמצעות
מפוח .זרם האוויר מוזרם בצינור שקוף וגורם
לציפה של כדור קל־משקל על ידי אפקט
פיזיקלי הנקרא אפקט קואנדה  -תופעה
של היצמדות זורם למשטח קמור .כל עוד
המטופל ממשיך להפעיל את המכשיר ,הכדור
יישאר באוויר.

ראש מסלול תכן ועיצוב המוצר במחלקה
להנדסת מכונות בקמפוס אשדוד ,אביחי
שורין ,מציין כי הסטודנטים פיתחו מוצרים
שישפרו מאוד את איכות חייהם של אנשים
הזקוקים לתהליכי החלמה שיקומיים .״אני
שמח שהנהלת המרכז הרפואי מצאה את
המוצרים שפיתחנו עבורם כראויים ,ובעיקר
גאה בכך שהם יועברו לשימוש ולשיקום,
הלכה למעשה ,עבור אנשים הזקוקים להם״.
לדברי רקטור  ,SCEפרופ' יהודה חדד,
״הסטודנטים של  SCEמביאים עימם
ידע ויכולות הנדסיות גבוהות ,אך בעיקר
יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה .שיטת
הלימוד  Project Orientedהנהוגה במכללה
משלבת משימות אמיתיות מעולם ההנדסה
ומאפשרת היכרות הלכה למעשה עם עולם
התעסוקה ופיתוח של מוצרים איכותיים ,שיש
בהם תועלת חברתית ותרומה לקהילה״.
נחמן פלוטניצקי ,מנהל המרכז להתאמת
טכנולוגיות במרכז הרפואי לוינשטיין :״אני
מוקיר תודה לצוות המנחים ולסטודנטים
על הירתמותם לאתגרים שהצבנו בפניהם.
המוצרים משקפים את היצירתיות והמקצועיות
של הסטודנטים ,והטמעתם בחדרי הריפוי
בעיסוק תתרום לשיפור משמעותי בהליך
השיקומי .תודה רבה!״
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לזרום עם הטבע במקום להילחם בו
על הממשלה להיערך לשיטפונות ולהצפות ולמנוע את האסון הבא • הפתרונות קיימים  -וכל שנדרש
הוא שינוי תפיסתי ויד ממשלתית מכוונת
ד״ר חופית יצחק בן שלום
גשמי השנים האחרונות עזרו לשקם נחלים
ולהעלות את מפלס הכנרת והאקוויפרים,
אך גם גרמו לשיטפונות ולהצפות וגבו מחיר
כבד של קורבנות בנפש ונזקים לתשתיות.
נתוני השירות המטאורולוגי מראים כי בשנים
האחרונות פוקדים אותנו יותר אירועי גשם,
לצד עלייה בעוצמת הגשמים ושינויים
בפריסת הגשם במרחב ובזמן .התוצאה:
מעט מאוד ממי הגשמים מצליחים לחדור
לקרקע ולחלחל לתוכה .מערכות הניקוז,
המתוכננות לעוצמות נגר קטנות בהרבה,
קורסות ואינן מסוגלות לעמוד בעומס.
בינואר  ,2019לפני כשנתיים ,בשבת חורפית
וסוערת בתל־אביב ,בני הזוג דין שושני וסתיו
הררי ז״ל מצאו את מותם בדרך טרגית ,בשעה
שירדו אל חניון ביתם כדי לפנות את רכבם.
זו הייתה טרגדיה כואבת וקשה ,שגבתה את
חייהם של שני הצעירים .אסון מיותר שהיה
אפשר למנוע .המחדלים היו רבים ,אך הבעיה
המרכזית היא בעיית הניקוז העירוני .היא
הייתה ידועה מראש ועדיין נותרה בעינה.
טיפול בתשתיות ,ובפרט באזורים עירוניים
נמוכים כמו שכונת־התקווה (הנמוכה

טופוגרפית מהאזור שסביבה) הוא צו השעה.
יש פתרונות הנדסיים מוכחים  -וכל שנדרש
הוא שינוי תפיסתי ויד ממשלתית אמיצה
ומכוונת ,שתדע להתוות מדיניות ותקציבים.
שיטפונות הם בעיה עולמית .בניו־יורק,
לדוגמה ,יצרו מגוון פתרונות לספיגת עומסי
מי גשם כבדים ,ובקופנהגן תכננו אזורים
לאיסוף מי גשמים במדרכות ירוקות ,פארקים
ואיים ירוקים .עם קצת יצירתיות וטכנולוגיה,
ניתן למצוא פתרונות שיתאימו לכל כיכר ,אי
תנועה או שוליים.

מאגרים ,יאפשר גם לשקם נחלים ,לייצר
תיירות פנים ולנצל את המים להשקיית
פארקים עירוניים .פתרון נוסף הוא תכנון
אזורים ירוקים קטנים (כיכר ,אי תנועה) .שיטה
זו היא נקודתית ומצריכה פינות ירוקות רבות
כדי להשתלט על כל מי הנגר.
חשוב לזכור כי תעלות בטון מגדילות את
עוצמת הזרימה של מים ואת הנזקים מהם,
בשעה שלטבע יש מערכת נפלאה ויעילה
להתמודד עם גשמים .בניגוד לצינורות
ניקוז ותעלות סגורות ,המוגבלים בקיבולת
המים שביכולתם לנקז ,המבנה הטבעי של
הנחלים מאפשר לכמויות משתנות של מים
להיאסף ולזרום בהם .לכן ,צריך לדעת לנצל
את הטבע ולא להילחם בו.

בשנים האחרונות ,ממשלת ישראל החליטה
לקדם את נושא התשתיות וניהול סיכוני
שיטפונות .החלטת הממשלה מורה למשרדי
הממשלה הרלוונטיים לפעול בשלל דרכים
לשיפור המוכנות של ישראל לאירועי הצפה.
נכון להיום ,יש מספיק ידע וכלים ,בישראל
ובעולם ,שיעזרו לנו לנצל את הנגר העילי בעיר
שהשטחים הבנויים בה חוסמים את חלחול מי
הגשם לקרקע ,ולנצלם לטובתנו  -כדי לנהל את
משאבי המים בחורף וכך גם למנוע את האסון
הבא .נדרשים ,כאמור ,תקציבים ,כדי להוציא
את התוכניות הללו אל הפועל.

מים הם משאב במחסור ,שאין לו תחליף.
משבר האקלים וההתחממות הגלובלית
יוצרים הזדמנות מחודשת לבנות עולם
אחראי מבחינה אקולוגית וחברתית.
הגיע הזמן לשנות גישה ,ותרתי משמע
״לזרום״ עם הטבע .הידע התכנוני,
ההנדסי והטכנולוגי כבר קיים  -זה רק
עניין של סדרי עדיפויות.

לדוגמה ,פתרון של תפיסת המים במעלה
שטח ניקוז (אגן ההיקוות) ,לרוב על ידי

ד״ר חופית יצחק בן שלום היא מרצה וחוקרת בנושא
משבר האקלים ,קיימות ובנייה ירוקה ב־.SCE

מרכז מחקר חדש
לאופטיקה חישובית נחנך
בקמפוס באר־שבע
בראש המרכז יעמוד ד״ר יצחק אוגוסט ,מהמחלקה
להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומהיחידה לפיזיקה
מרכז מחקר לאופטיקה חישובית נחנך
לאחרונה בקמפוס באר־שבע של המכללה.
הטקס התקיים במעמד הנהלת המכללה,
חברי סגל וחוקרים ממוסדות אקדמיים שונים.

השתלמויות פוסט דוקטורט  -במחלקה
להנדסת חשמל ובמחלקה להנדסת חומרים,
כולל ביקור באוניברסיטת Zweibrücken
שבגרמניה״.

את פרופ' גדעון ארז ז״ל ,וממנו נדבקתי
בסקרנות וביכולת לראות את הקשר שבין
התיאורטי והאנליטי לבין העולם המוחשי
והיישומי״.

הקמת מרכז המחקר תאפשר לחוקרי
 SCEלבצע מחקרים ופיתוחים של חומרה
ואלגוריתמיקה מתקדמת לצורכי דימות
ספקטרלי ופולרימטר .בנוסף למחקר
האקדמי ,יש לתוצרי המחקרים השונים
אפשרויות מגוונות בתחום המסחרי :מערכות
ביטחון ,צבא ומשטרה ,מערכות ביומטריות,
מערכות ביו־רפואיות ,כלי רכב אוטונומיים,
תעשיית המזון והחקלאות ועוד .סטודנטים
שיבצעו את מחקריהם במרכז יוכלו להשתלב
במגוון תפקידים.

ד״ר אוגוסט פרסם מספר רב של מאמרים
אקדמיים ,בהם גם בעיתון היוקרתי
 Scientific Reportsשל הוצאת ,Nature
הופיע בכנסים ברחבי העולם ואף רשם פטנט
בארה״ב ,אירופה וישראל .הטכנולוגיה כבר
נמצאת במסחור .״תמיד חשבתי שיש לשלב
בין הפן האקדמי לפן היישומי ולשתף פעולה
עם תעשיות רלוונטיות,״ הוא אומר .תחום
המחקר שלו הוא אלקטרואופטיקה.

אחד המחקרים שהוא חולם לבצע הוא
בתחום הזיהוי המוקדם של תאי סרטן  -וגם
כאן עולה זכרו של אביו :״זיהוי מוקדם הוא
במקרים רבים המפתח להצלת חיים .אבי
ז״ל נפטר ממחלת הסרטן בשנות ה־ 40לחייו.
הייתי רוצה להצליח לפתח מערכת אופטית,
שתוכל לתרום בתחום זה של זיהוי מוקדם״.

בראש המרכז יעמוד ד״ר יצחק אוגוסט,
מהמחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ומהיחידה לפיזיקה במכללה .ד״ר אוגוסט
גדל והתחנך בבאר־שבע ,וכבר בהיותו
בבית הספר היסודי זכה בפרס החשמל
לנגב ובתחרות במדעי הטבע .״את המשיכה
שלי למדעים מימשתי בלימודי פיזיקה
באוניברסיטת בן־גוריון ,ולאחר סיום התואר
הראשון פניתי ללימודי הנדסת חשמל.
את התואר השני סיימתי בהצטיינות יתרה
והמשכתי ללימודי דוקטורט ,שבמהלכם
הוזמנתי כמדען אורח על ידי פרופ' ג'ורג'
ברבסטטיס מ־  ,MITואחר כך לשתי
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ד״ר אוגוסט מספר על מקורות ההשראה
שלו :״מגיל צעיר מאוד ,אבי ז״ל נהג להביא
לי מגנטים ,סלילים ,מנועים ומכשירי מדידה
שונים ולהסביר לי את עקרונות פעולתם.
במהלך לימודי התואר הראשון פגשתי

עם כל הניסיון שלו ,לפני כל הרצאה מקפיד
ד״ר אוגוסט לחזור אל דפי הלימוד ותמיד
חושב על דרכים חדשות ומשופרות להוראה.
״אני מנסה לפשט קושיות שהתעוררו
בשיעורים קודמים וגם משלב תוצאות
של סימולציית  ,MATLABשאותן יכול גם
הסטודנט לשנות ולהפעיל במחשב שלו״.
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הקץ להתרוצצויות:
תיק רפואי מאוחד ומאובטח
בעזרת הבלוקצ׳יין

טכנולוגיית הבלוקצ'יין תאפשר לגורמי רפואה מורשים להיכנס לתיק הרפואי האישי ,לקרוא ולהזין
מסמכים ונתונים • בגלל הביזור הגבוה ,התיקים הרפואיים יהיו מאובטחים ביותר

שי עידן והראל ג'רבי ,סטודנטים להנדסת
תוכנה בקמפוס אשדוד ,הציגו פרויקט גמר
פורץ דרך בהנחיית ד״ר הדסה דלטרוף.
הפרויקט עוסק במתן אפשרות לכל גורמי
הרפואה להיכנס לתיק הרפואי האישי ,לקרוא
ולהזין בו מסמכים ונתונים ,בשעה שהתיק
מאובטח באופן מיטבי באמצעות טכנולוגיית
הבלוקצ'יין.
״כל מי שקיבל אי פעם טיפול רפואי שלא
באמצעות קופת החולים שלו גילה עד כמה
התהליך מתיש,״ מסביר שי עידן את הרציונל
לפרויקט .שי (בן  ,27ממושב אחיסמך) ,יחד
עם חברו ללימודי הנדסת תוכנה בקמפוס
אשדוד הראל ג'רבי (בן  ,29מיבנה) ,הציגו
בכנס הפרויקטים של המחלקה את פרויקט
הגמר שלהם ,שנועד להקל על מקבלי טיפול
רפואי במדינת ישראל.
הפרויקט כלל מחקר והדגמה באמצעות
הקמת רשת מבוזרת ,המבוססת על

״השאיפה שלנו הייתה להקל
על חיי המטופלים בכל הנוגע
לתיק הרפואי״
טכנולוגיית בלוקצ'יין ,שתאפשר את איחוד
התיקים הרפואיים של כל אדם לכדי תיק
אחד .כך ,אדם המקבל טיפול לא יידרש עוד
לנייד מסמכים ,צילומי  ,CTרנטגן וכדומה בין
בתי חולים ,מרפאות חירום וקופות החולים
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לצורך עדכון הטיפול בתיק הרפואי .כל אחד
מנותני השירות הרפואי יוכל להזין את פרטי
הביקור אצלו ,ואלו יאוחדו לתיק אחד  -הזמין
למטופל ולרופא בלחיצת כפתור.
״הרעיון נולד אצל כל אחד מאיתנו מתוך
המפגש האישי שלו עם המצב הבעייתי כיום,״
מספר שי .״במהלך ההיריון של אשתי ,ביקרנו
אצל כמה רופאים וביצענו בדיקות .בכל פעם
נשלחנו בחזרה לרופא בקופת החולים ,עם
דפים ביד ,כדי שיעדכן את התיק הרפואי.
חשבתי שזה משהו שצריך לשנות״ .״גם אני
חוויתי את התסכול הזה,״ מצטרף הראל,
״כמי שעוסק הרבה בספורט ,נשלחתי לא
פעם לצילומים ,ובכל פעם שלחו אותי עם

הדיסקים בחזרה לרופא המשפחה״.
״השאיפה שלנו הייתה להקל על חיי
המטופלים בכל הנוגע לתיק הרפואי,״ אומר
שי ,״כך שכל אחד יוכל ללכת לכל נותן שירות
רפואי ולתת לו הרשאה לתיק הרפואי שלו.
כל נותן שירות יוכל להזין פרטים חדשים וגם
להתעדכן בהיסטוריה הרפואית״.
כדי לייצר תיק שכזה ,השניים הדגימו ויצרו
רשת בלוקצ'יין ,שבה ארגוני הרפואה הם
ה״כורים״ ,המוסיפים בלוקים לשרשרת
באמצעות האזנה של המערכת למערכות
הרפואה הקיימות .טכנולוגיה זו מאובטחת
ביותר :בגלל הביזור הגבוה ,מי שרוצה לשנות

״Learning Centrality by Learning to Route״
נתונים נדרש להשתלט על  51%מהמחשבים
שהיא פועלת עליהם ,מה שהופך את הפעולה
לבלתי אפשרית ככל שעוד ועוד מחשבים
מתווספים לרשת.
״כדי לעודד כמה שיותר גורמי רפואה
ומחשבים להיות חלק מהרשת ולאפשר לה
להאזין למערכות הפנימיות שלהם ,הצענו
שהתגמול הנהוג בדרך כלל מפעולת
ה״כרייה״ ברשת הבלוקצ'יין יאפשר למערכות
הבריאות לשלם למוסדות המדינה ,או לחלופין
לשתף מידע אנונימי לצורכי מחקר ,שיקדם
את עולם הרפואה,״ מסביר הראל .״הפרויקט
אומנם בראשית דרכו ,מאחר שנדרש לבנות
עולם שלם של מושגים ,אבל אנחנו מאמינים
בו מאוד .כבר קיבלנו הרבה שבחים וחווינו
התעניינות בכל מקום שהצגנו אותו״.
והבחירה שלכם בלימודי הנדסת תוכנה?
״תמיד ידעתי שאני רוצה ללמוד הנדסת
תוכנה ולעסוק בכתיבת קודים,״ מספר שי.
הראל ,לעומתו ,מסביר שהבחירה לוותה
בהתלבטות :״אומנם מגיל צעיר התעסקתי
עם מחשבים ,וכילד ,בסרטון שעסק בשאלה:
'מה תרצה לעשות כשתהיה גדול?' ,עניתי:
'שחקן כדורגל או מתכנת מחשבים'  -אבל
כשהגיע שלב הבחירה בלימודים ,היה לי
טבעי לפנות להנדסת בניין ,משום שזה תחום
שהמשפחה שלי עוסקת בו .הכרתי את שי
במכינה ,והוא היה בטוח שזה מה שהוא רוצה
ללמוד .התחלתי לחקור את הנושא יחד איתו,
ועל אף שחששתי שאין לי רקע מספק ,הבנתי
בסופו של דבר שזו הבחירה שלי״.
ד״ר הדסה דלטרוף ,ראש מסלול תקשורת
וסייבר בקמפוס אשדוד :״שי והראל הציגו
פרויקט מצטיין ,שמיישם נהדר את הידע
שרכשו במהלך הלימודים :אלגוריתמיקה,
תכנון ארכיטקטורה ויישום בקוד .הפרויקט
הוצג בקיץ בכנס בין־לאומי וקצר שבחים.
מרגש להנדס יחד עם הסטודנטים שלנו את
הטכנולוגייה העתידית של עולם הבריאות
והכלכלה״.

כיצד להמציא מדדי
מרכזיות חדשים מבלי
להשקיע ידע ,מאמץ וזמן?
השימוש במדדי המרכזיות רחב מאוד וכולל בין היתר זיהוי משפיענים
ברשת חברתית ,מציאת צומתי תשתית מרכזיים באינטרנט או ברשת
עירונית ,זיהוי מפיצי־על של מחלה ועוד • כשלא עומד לרשותנו מדד
מרכזיות למשימה ספציפית ,נוכל להיעזר בארכיטקטורה חדשנית כדי
ללמוד מדדי מרכזיות חדשים בצורה אוטומטית ומדויקת
אביעד אלישר ,המחלקה למדעי המחשב
מדדי מרכזיות הם אחד הכלים
העיקריים והפופולריים בתחום מדעי
הרשתות ( .)Network Scienceמדובר
באומדנים שונים ,המדרגים קודקודים
בהתאם למיקומם בגרף .השימוש במדדי
המרכזיות רחב מאוד וכולל זיהוי משפיענים
ברשת חברתית ,מציאת צומתי תשתית
מרכזיים באינטרנט או ברשת עירונית,
זיהוי מפיצי־על ( )super-spreadersשל
מחלה מידבקת ,ניתוח רשתות עצביות
שונות ,ועוד.
אולם מה נעשה במקרה שלא עומד
לרשותנו מדד מרכזיות למשימה
ספציפית? במקרה כזה ,חוקרים ימציאו
מדד מרכזיות חדש ,שייקח בחשבון את
התנאים הייחודים עבור המשימה הנתונה.
אלא שהמצאה כזו דורשת ידע בתחום
המסוים ,כמו גם השקעה וזמן מרובים.
כפועל יוצא מכך ,לימוד אוטומטי של מדד
מרכזיות שרירותי הוא נחוץ וחיוני.

במקום להמציא בכל פעם מחדש מדד
מרכזיות ייחודי ,הציעו החוקרים אביעד
אלישר מהמחלקה למדעי המחשב
ב־ ,SCEד״ר רמי פוזיס מהמחלקה
להנדסת מערכות תוכנה ומידע
באוניברסיטת בן־גוריון בנגב והמסטרנט
ליאב בכר ,ארכיטקטורה חדשנית ,שתלמד
מדד מרכזיות חדש באמצעות למידה
עמוקה ( .)deep learningהארכיטקטורה
שהציעו מתבססת על הקונספט שלפיו
)Routing Betweenness Centrality)RBC
מאפשר הכללה של מדדי מרכזיות רבים
באמצעות מידע על מסלולי זרימת המידע
ברשת הנתונה.
במאמרם ״Learning Centrality by
Learning to Route״ ,שהוצג בכנס
״Complex Networks 2021״ ,הדגימו
החוקרים את יכולת הארכיטקטורה ללמוד
כמה מדדי מרכזיות שונים .תוצאות הראו
שהארכיטקטורה המוצעת הצליחה ללמוד
מדדי מרכזיות בצורה מדויקת יותר
מאלגוריתמים שהוצעו בעבר.
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בוגרים

״כל יום מזמן אתגרים חדשים״
רגע לפני שתושבי שכונות חדשות נכנסים לבתיהם ,עוז אדלשטיין ,מהנדס תחום פיתוח ותשתיות ובוגר  ,SCEדואג להוציא
לפועל את תוכניות התשתית שישרתו את התושבים
עוז אדלשטיין ,מהנדס תחום פיתוח ותשתיות
בחברת מנשה רסולי הנדסה אזרחית בע״מ,
אמון על מגוון פרויקטים המתבצעים לפני
אכלוס של שכונות מגורים חדשות .עוז סיים
לימודי הנדסת בניין בקמפוס אשדוד לפני
שלוש שנים ,אבל עוד לפני סיום לימודיו
התחיל לעבוד בחברה ,וכבר השתתף
בפרויקטים של פיתוח שכונות מגורים
באשקלון ,מעלה־אפרים ובית־אל .״אני
עובד כמפקח ומנהל פרויקט ומרוצה מאוד
מהעבודה שלי,״ הוא מספר .״כל יום בתחום
מזמן אתגרים רבים ,חדשים ומעניינים״.
האתגרים שעוז מדבר עליהם כוללים ניהול
של מערך גדול ומורכב של גורמי ביצוע
וגורמי בקרה והבטחת איכות ,לרבות קבלני
משנה ובקרים לעבודות כבישים ,פיתוח,

היה אתגר משמעותי מאוד .אין עוררין על
חשיבותם של הגילויים העתיקים ,ועם זאת
 כל עיכוב בפיתוח האזורי עלול לעכב אתהקמת השכונה ,שהיא פרויקט בעל עדיפות
לאומית,״ מסביר עוז.

בטונים ,חשמל ותאורה ,נוף ,גינון והשקיה.
הם גם כוללים מקרים מיוחדים ,כמו עתיקות
שהתגלו בשטח שתוכנן בו כביש ראשי .״זה
קרה כשהקמנו שכונת מגורים בבית־אל ,וזה

לחברת מנשה רסולי ( )1996ניסיון רב
בניהול תהליכי תכנון ובנייה בפרויקטי בינוי
ופיתוח ,בין היתר בתחום הקמת תשתיות
לשכונות מגורים .מפקחים ומנהלי פרויקטים
בעלי ידע וניסיון רב מאפשרים לה לקחת
חלק בפרויקטים של משרד השיכון והבינוי.
״הגעתי לריאיון עבודה בחברה במהלך השנה
השלישית ללימודיי .המראיין היה בעצמו בוגר
 ,SCEשהכיר את החוזקות של המכללה ,מה
שהיווה יתרון גדול מבחינתי״.
״תמיד הרגשתי שיש במכללה מי ששומע

״תואר בהנדסת תעשייה וניהול מאפשר חופש ויצירתיות
בתפקידים בכירים״
שירן אלמלם אוחיון ,בוגרת לימודי תואר
ראשון ושני בהנדסת תעשייה וניהול
ב־ SCEוכיום מהנדסת איכות במפעל ״חיפה
נגב טכנולוגיות״ ,מספרת על האחריות
והיצירתיות הנדרשות בתחום  -כולל פתרון
מקורי ומרגש שמצאה לבעיית חתולי הרחוב
שהסתובבו במפעל
שירן אלמלם אוחיון ,מהנדסת איכות במפעל
״חיפה נגב טכנולוגיות״ מקבוצת חיפה,
הממוקם במישור רותם ,זיהתה לפני כמה
חודשים כי חתולי הרחוב המסתובבים במפעל
מסכנים הן את עצמם והן את הפעילות
במפעל .״זיהינו עלייה במספר החתולים
המשוטטים באתר .יש אצלנו חומרים כימיים
וכלי רכב כבדים ,המסכנים את החתולים.
נוסף על כך הם רעבים ,חלשים וסובלים
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מחום כבד בקיץ ומקור מקפיא בחורף,״
היא מספרת.
שירן פנתה להנהלת המפעל והציעה פתרון,
שזכה לתמיכה ולעידוד נרחב .החברה
פרסמה מודעות ,המציעות למשפחות לאמץ

חתול .חתולים שנרשמה התעניינות לגביהם
נלקחו על ידי צוות מהמפעל לטיפול וטרינרי,
שמומן על ידי קבוצת חיפה ,ואחר כך נשלחו
לבתיהם החדשים.
מאז תחילת המיזם אומצו עשרות חתולים
והוא זכה לתהודה רבה .מפעלים רבים פנו
לשירן וביקשו לאמץ את הרעיון.
אל חיפה נגב טכנולוגיות הגיעה שירן לאחר
שהשלימה תואר ראשון ושני בהנדסת תעשייה
וניהול בקמפוס באר־שבע של  .SCEקבוצת
חיפה היא חברה מובילה ובעלת שם עולמי
בתחומי החקלאות ,ושירן מעידה כי עבודתה
מאתגרת ומרגשת .״אני מרוצה מאוד
מהתפקיד שלי כמנהלת תחום איכות,״ היא
אומרת .״זהו תפקיד מעניין מאוד ,עם אחריות
גדולה על איכות המוצר לאורך כל תהליך
הייצור ובמחלקות התמך; אחריות שהיא
קריטית לשמירה על המוניטין של החברה״.

אותי ודואג לכוון אותי להצלחה ,אפילו לפני
שהדברים היו ברורים לי עצמי .העובדה
שהיום אני מפקח בחברה גדולה ומוציא
לפועל פרויקטים של הקמת שכונות מגורים,
זו הצלחה גדולה מבחינתי,״ אומר עוז .״ביצוע
של פארקים ,גשרים ,קירות תומכי כבישים
ועבודות תשתית של חשמל ,מים ,ביוב וניקוז
 כל אלה הם חלקים מהתחום ,כשבסופו שלדבר  -התמונה הכוללת אמורה לעשות טוב
לתושבי השכונות״.
למרות האתגרים הרבים בעבודה ,עוז אינו
מזניח את חיי המשפחה .״יש לי בת מהממת,
בת חצי שנה ,ואני משתדל להיות בבית ולעזור
כמה שיותר .היופי והיתרון הגדול בתפקיד
הזה הוא שלצד האחריות הגדולה ,יש לי גם
זמן להקדיש למשפחה״.

לדבריה ,התפקיד דורש הרבה חשיבה
יצירתית .״הוא מאפשר לי לעסוק בהבטחת
איכות בהרבה מאוד היבטים .אני עובדת מול
כלל הגורמים במפעל שאמונים על איכות
המוצר ,בוחנת ,בודקת וגם מדריכה .אני
מקפידה לאתר בעיות ולנסות לפתור אותן.
הלימודים במכללה ,ששילבו הרבה פרקטיקה
עם התיאוריה ,קידמו אותי מאוד .המרצים
היו בעלי ניסיון עשיר בתעשייה ודאגו לייצר
עבורנו סימולציות מתאימות ולהוציא אותנו
לסיורים בחברות מובילות״.
לדברי שירן ,הגיעה ל־ SCEבעקבות
המלצות של חברים ,שסיפרו על היחס
החם ועל רמת ההוראה .״כבר בסמסטר
הראשון נוכחתי לדעת שכל מה ששמעתי
היה אמת .המרצים וראשי המחלקות פשוט
דואגים לכל אחד מהסטודנטים במכללה,
לכל אורך הדרך״.

מפגש מרגש
לבוגרי SCE

האירוע נועד לחזק את הקשרים בין הבוגרים,
בין היתר כדי לקדם נטוורקינג ושיתופי פעולה -
להקלת השתלבותם בתעשייה
מאות בוגרי  SCEנפגשו לערב בוגרים
מיוחד בקמפוס באר־שבע ,שקיים ארגון
הבוגרים והבוגרות של המכללה .האירוע
כלל מפגש נטוורקינג ,שנועד לחזק
את הקשרים בין הבוגרים לצורך קידום
שיתופי פעולה והקלת ההשתלבות של
הבוגרים הטריים בתעשייה.
את ארגון הבוגרים והבוגרות הקימה
המכללה בשנים האחרונות ,מתוך
ההכרה בחשיבות חיזוק הקשרים שלה
עם בוגריה והידוק הקשרים בינם לבין
עצמם.
בין השאר ,הבוגרים נהנו מהרצאתו
מעוררת ההשראה של טל פרידמן:
״מה למדתי מהבת שלי״ .טל חשף את

סיפורו האישי המרגש במסע האבהות
לבתו ,המתמודדת עם אוטיזם ופיגור.
בין משתתפי האירוע פגשנו את טל דרוקר,
בוגרת תואר ראשון בהנדסה כימית,
שעובדת היום בחברת מכתשים בתפקיד
מחקר ופיתוח .טל סיפרה :״התרגשתי
לפגוש חברים מתקופת הלימודים ,שלא
ראיתי הרבה זמן ,וכמובן את המרצים
והצוות שליווה אותי .ערבים כאלה מוסיפים
הרבה לקשרים הבין־אישיים ,והאפשרות
ליצור קשר עם בוגרים ממחלקות שונות
יכולה לסייע לכולנו בחיים המקצועיים.
ארגון הערב היה מעולה! תודה למכללה
על הקמת ארגון הבוגרים והשמירה על קשר
גם לאחר תום הלימודים״.
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אקדמיה משלבת התנסות
במסגרת מיזם משותף למכללה ולעיריית אשדוד יצאו תלמידי הנדסת בניין למפות מבנים בעיר ,להעריך
את רמת הסיכון ולהזין את הנתונים לאפליקציה • רכישת ניסיון מעשי עוד במהלך הלימודים יוצרת
חיבור בין העולם התיאורטי לעולם המעשי ומקנה יתרון לסטודנטים של  SCEבהשתלבות בתעשייה
כחלק מתוכנית ההתמחות ״אקדמיה משלבת
התנסות״ של המרכז לקידום ההוראה והמרכז
לפיתוח קריירה בדיקנאט הסטודנטים,
יצאו סטודנטים מהמחלקה להנדסת בניין
בקמפוס אשדוד לסקור מבנים ברבעים
הוותיקים של אשדוד.
הסטודנטים ,תלמידי הקורס ״פרויקט הנדסי״
לשנה ג' ,משתתפים במיזם משותף של
המכללה ועיריית אשדוד ,כחלק מהתוכנית
שנועדה לשלב את הסטודנטים בעבודה
בתעשייה עוד במהלך לימודיהם ולאפשר
להם לרכוש ניסיון מעשי לצד הלימודים
העיוניים.
משתתפי המיזם קיבלו רשימת כתובות
והתבקשו למפות את המבנים המסוכנים
בעיר ולהעריך את דרגת הסיכון .את הנתונים

הזינו לאפליקציה ,שפותחה במיוחד לצורך
התוכנית .הממצאים נלקחו לבדיקה
מקצועית של הגורמים הרלוונטיים ברשות.
המיזם הוא חדש וייחודי בארץ  -הן בגודל
הסקר שנעשה והן בשיתוף הפעולה בין
הסטודנטים לעיריית אשדוד .זהו מיזם חברתי
ומקצועי ,שמאפשר לסטודנטים להיחשף
ל״עולם האמיתי״.
ד״ר עמית קני ,מרצה הקורס ״פרויקט הנדסי״:
״הסטודנטים לקחו את הפרויקט ברצינות
הראויה ולמדו רבות על שיטות בנייה שונות
ועל תחזוקת מבנים ,וכיצד באים כל אלה
לידי ביטוי במבנה לאורך שנים .סטודנטים
שיעסקו בעתיד בתכנון יימנעו מתכנון פרטים
המועדים לפורענות ,ומי שיעסקו בביצוע
יקפידו על פרטים שיכולים להיות בעתיד

נקודות תורפה בתחזוקת מבנה״.
מרדכי בן אדרת ,סטודנט בקורס :״החשיפה
בשטח תרמה מבחינתי להשלמת חלק נכבד
מהתמונה הכללית .הגעתי עם הרבה מאוד
ידע מקדים ,אך רובו היה תיאורטי .זה אחרת
כשמרגישים את הדברים 'בידיים' .בנוסף
לחשיפה הפיזית ,במבנים שונים הועברו
תכנים והרצאות שיצרו את החיבור בין העולם
התיאורטי לעולם המעשי״.
סטודנטים המעוניינים לצבור ניסיון מעשי
בתחום לימודיהם מוזמנים להצטרף
לתוכנית ״אקדמיה משלבת התנסות״ .אתם
מוזמנים לפנות למרכז לפיתוח קריירה:
קמפוס ב״ש zoharza@sce.ac.il -
קמפוס אשדוד noasa2@sce.ac.il -

״כבר מרגיש
בבית״
״אני פה בגלל רמת הלימודים ובגלל
החיים הסטודנטיאליים״ :הכירו את
נדב קלינר ,סטודנט שנה א' במחלקה
החדשה לאדריכלות
כשנפתחה שנת הלימודים האקדמית
תשפ״ב ,השינוי ברחובות באר־שבע היה
מהיר ביותר .לאחר שנתיים שבהן בחרו
סטודנטים רבים להמשיך לגור עם הוריהם
בערים מרוחקות ,חזרו רבים לעיר והתחילו
לפקוד גם את אתרי הבילוי והפנאי.
זה הזמן להשיק בעיתוננו פינה חדשה ,שבה
נציג בכל פעם סטודנט אחר ונלמד על
החוויה הסטודנטיאלית שלו .הפעם ,אתם
מוזמנים להכיר את נדב קלינר.
בן כמה אתה?
״24״.
מאין?
״במקור מתל־אביב .היום אני גר בשכונה
ב' בעיר״.
מה אתה לומד?
״התחלתי שנה א' במחלקה החדשה
לאדריכלות של SCE״.
מה משך אותך להגיע לכאן?
״לימוד אדריכלות משך אותי מאז ומתמיד.
תמיד נהניתי לראות מבנים מעוצבים
ומתוכננים היטב ,והחלטתי שאני רוצה
לעסוק בכך .זה מקצוע שיש בו אפשרויות
אדירות להתפתחות ולביטוי עצמי.
לאחר ששמעתי על המחלקה החדשה
שנפתחה במכללה ,החלטתי שאני רוצה
ללמוד פה .אני יודע שרבים חושבים שיש
סיכון מסוים בלימודים במחלקה חדשה,
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שעדיין לא הוציאה בוגרים לתעשייה ,אבל
לאחר שהשוויתי את תוכניות הלימודים
של מקומות הלימוד השונים בארץ ,ועוד
יותר לאחר שפגשתי את המרצים בחודשי
הלימוד הראשונים ,אני בטוח שזו אחת
הבחירות הטובות שעשיתי .הלימודים
ברמה גבוהה מאוד ,והחיים הסטודנטיאליים
בבאר־שבע הם יתרון נוסף וחשוב״.
איך נראית לך העיר ,באר־שבע?
״אני חושב שהבחירה ללמוד פה הייתה
טובה מאוד .יש בעיר תחושה מעולה של
קהילת סטודנטים מעורבת וחיה .מרגישים
את הקהילה בכל מקום ויש שילוב נהדר
של הסטודנטים ברחבי העיר .אני גר פה
תקופה קצרה ,וכבר מרגיש בבית .יש לי עוד
הרבה מקומות להכיר ,אבל למזלי לימודי
האדריכלות אינם קצרים ,ולאורך חמש
השנים יהיה לי מספיק זמן לכך״.
איפה אתה מבלה?
״בחודש הראשון הספקתי להיות ב'ברשוק'
וב'בר רוטס' ברינגלבלום ,וכמובן שאי
אפשר לפספס את מסיבות הסטודנטים.
האווירה במקומות שהייתי בהם היא ביתית
וחמה וממש נהניתי״.
מה הדרינק שלך?
״בירה ,כמובן .ואם יש הובגובלין ,אז
בכלל...״
ואוכל?
״אני אוהב בעיקר בשר ,מכל הצורות

והסוגים ,וגם פסטות .אני אוהב מאוד
לבשל בבית ,אבל כבר יודע שאני
חייב לבקר ב'ספרייה' .שמעתי שבימי
ראשון הם מציעים המבורגר ובירה בלי
הגבלה״.
איך אתה ברשתות החברתיות?
״בגדול ,אני לא מאלה שמעלים תכנים
כל היום .אני אוהב לגלול אקראית ופחות
להתעמק .לכן ,רשת כמו אינסטגרם היא
אידיאלית בשבילי״.
סרט או סדרה מועדפת?
״כל מה שקשור למארוול .העולם שהם בנו
מדהים ,ומסקרן לראות אותו מתפתח״.
רווק?
״כן״.
איך נראה עולם הדייטים הבאר־שבעי?
״אני נמצא פה רק זמן קצר ,אז לא ממש
יוצא לדייטים .אבל יש באוויר תחושה כזו,
שבתקופת הלימודים תמצא את אהבת
חייך .זה קצת מצחיק ,כי אין באמת לחץ,
אבל יש תחושה באוויר שעולם ההיכרויות
פה חזק  -במקומות הבילוי ,ברשתות
החברתיות ,באפליקציות״.
בת הזוג האידיאלית בעיניך?
״מישהי שאפשר לצחוק איתה .שנהנה יחד.
נראה לי שזה סוד הקסם לזוגיות ארוכה״.
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הקורס שמלמד את רזי
העיצוב של השפה

בעולם של מידע אין־סופי ,דימויים ויזואליים הופכים לאחד הכלים החשובים
ביותר להעברת מסרים • קורס ״יסודות הטיפוגרפיה״ ,הנלמד במחלקה
לתקשורת חזותית ,מלמד כיצד להשתמש בשפה ככלי ליצירת דימוי ויזואלי
המושך את העין ומגרה להעמיק בטקסט ובמסר

תלמידי המחלקה החדשה
פגשו פסיפס מרתק של אנשי
היי־טק ,אוצרים ואמנים -
וחזרו נחושים לקחת חלק
בעשייה המגוונת והמלהיבה
שנחשפה לנגד עיניהם

ירושלים תחילה :סיור לימודי ראשון
של המחלקה לתקשורת חזותית
תלמידי המחזור הראשון של המחלקה
לתקשורת חזותית יצאו במהלך הסמסטר
לסיור לימודי ראשון ,שכיאה לכזה  -התקיים
במרכזי תרבות ותעשייה בירושלים הבירה.
הסיור הלימודי כלל היכרות עם תפיסות ועם
סגנונות עבודה ,שבמסגרת הכיתתית עשויים
להישאר בגדר רעיונות מופשטים.
הסיור נפתח בגבעת־רם ,בחברת הסטארט־
אפ הישראלית לייטריקס ,אשר מפתחת
אפליקציות לעריכה ולעיצוב של תמונות
וסרטונים לסמארטפון.
המשכנו אל סדנאות האמנים בתלפיות -
מתחם המציע ליוצרים וליוצרות בתחום
האמנות החזותית סביבת עבודה עשירה
18

ומפרה .יש במקום חללי סטודיו לאמנים
המתגוררים בירושלים ,גלריה לתערוכות
מתחלפות ,ביקורי אוצרים ,הרצאות פתוחות
לקהל וגם תוכנית בין־לאומית לאמנים מחו"ל,
המבוססת על שיתופי פעולה עם מוסדות
בארץ ובעולם.
משם נסענו אל בית הַ נסֶ ן שבשכונת טלביה -
פעם בית חולים למצורעים וכיום מרכז לעיצוב,
מדיה וטכנולוגיה .זהו מבנה עתיק ,מוקף בגן
ירק ובפרדסים ,שהוקם בשלהי המאה ה־19
מחוץ לעיר במטרה להרחיק ולבודד את
החולים במחלת הצרעת .עד לשנת 2002
עוד פעל המקום במתכונת של מרפאת חוץ,
וב־ 2009נפתחה בו לראשונה התערוכה

ההיסטורית “מאחורי החומה".
קינחנו במקום מרשים ,צבעוני ומפתיע,
המופעל בידי קבוצת אמניות ואמנים .סיפורו
של "המפעל" מתחיל ב־ ,2016כשקבוצת
"בית ריק" פלשה למבנה היסטורי נטוש
ומוזנח בלב ירושלים ,שיפצה והפכה אותו
למרכז תרבות ואמנות שכולו יצירה אחת,
גדולה ומתמשכת :תקרתו ,קירותיו ואף רצפתו
הם פאזל עצום של ציורים ,צורות ודימויים,
המונחים זה על גבי זה ומכסים כל משטח פנוי.
המקום פתוח למבקרים ומציע גם בית קפה
וחללי עבודה משותפים .הוא מאפשר לבוגרי
האקדמיות לאמנויות בירושלים להישאר בעיר
ולתרום לסצנת האמנות המגוונת והתוססת

המתקיימת בה .גם אמנים מחו"ל
מגיעים לעבוד במקום ומפרים את
השיח האמנותי.
הסיור הוכתר כמוצלח ומהנה .הוא
אפשר למשתתפים לתור אחר דרכים
שונות ליישום פרקטיקת העיצוב,
לראות דברים שאפשר לפגוש רק
כשנמצאים בשטח ולהיפגש עם אנשי
היי־טק ,אוצרים ואמנים ,ששמחו
לשתף בעבודתם ובמחשבותיהם.
הסטודנטיות והסטודנטים חזרו
בתחושה שיש בחוץ עולם שלם של
עשייה עיצובית מגוונת ,מושכת
ומלהיבה  -והם נחושים לקחת בה חלק.

רבים מאיתנו טועים לחשוב כי התוכן הנכתב
הוא היחיד הנושא עמו מטען של מסרים ,שאנו,
כקוראים ,אמורים לפענח .אלא שדווקא בעידן
כמו שלנו ,אשר רווי במסרים ,דימויים ותוכן,
קל לאבד את המסר שהכותב התכוון להעביר
לנו.
כולנו מכירים את תנועת הדפדוף והגלילה
האין־סופית שהתרגלנו אליה בעקבות
הכמות העצומה של מידע העובר ברשתות
החברתיות ובכל מדיה אפשרית .ישנם בעלי
מקצוע שתפקידם המרכזי הוא להעביר את
המסרים בצורת דימויים ויזואליים ולמשוך
אותנו להתעכב עליהם .בין היתר ,פרקטיקה
שלמה הנקראת טיפוגרפיה ,המהווה חלק
בלתי נפרד מעולמה המרתק של התקשורת
החזותית ,עוסקת בשפה ובאותיות.
״תקשורת חזותית מתחילה ברגע שבו העין
שלנו יוצרת קשר ויזואלי עם כל אובייקט
הנקרה בדרכה .אנחנו חיים בעידן של הצפת
דימויים משלל עולמות תוכן ואין־סוף גירויים
ויזואליים ,אבל בסופו של דבר  -העובדה
שהקשר התקשורתי המוביל היום עובר במבע
ויזואלי ,הופכת את ההתמחות בו לאחד
הכלים החשובים ביותר בהעברת מסרים,״
אומרת נועה סגל ,מרצה בקורס ״יסודות
הטיפוגרפיה  -אות ,מילה ,משפט״ במחלקה
החדשה לתקשורת חזותית של המכללה.
בקורס של נועה לומדים על הנראות הצורנית
של האותיות ,על עיצובן ועל הסדר הגורם
לצרכן המידע לעצור ולהתעניין באובייקט
שמולו .״זו יכולה להיות אות בשלט הכוונה

שמעוצבת ויזואלית כך שתתווך את התוכן
השוכן במקום ,באריזה של מוצר שתסקרן
את הקונים ותגרום להם לבדוק אותו ,בכל
אתר או אפליקציה שאנו עושים בהם שימוש
יום־יומי ועד לפרסומות ,הכוללות מגוון נוסף
של דימויים ,כאשר הצורה שבה מסודרות
המילים אמורה להתכתב עם האלמנטים
האחרים ולגרות את העין,״ מפרטת נועה.
בתוך כך ,הסטודנטים נדרשים ללמוד כיצד
התעצבו האותיות ,להבין את משמעות
הפונטים השונים ולשאוף לייצר דימוי חזותי
המשתמש בשפה ככלי .שימוש זה בשפה,
כדימוי חזותי המושך את העין ומגרה את
הקורא והצופה להעמיק בטקסט ובדימוי
החזותי כולו ,הופך ליותר ויותר משמעותי.
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חשיפה אישית

סגל אקדמי

פרופ׳ שלמה גרינברג
רמ״ח מדעי המחשב
כיליד באר־שבע ,למדתי לשלושת התארים
האקדמיים שלי באוניברסיטת בן־גוריון
בנגב ,במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים.

במשך כל חיי המקצועיים נהניתי לשלב בין
האקדמייה לתעשייה ,מתוך נטייה לממש את
פירות המחקרים הלכה למעשה.

הציע לי לשקול להצטרף לסגל המכללה
ולהקים בה מחלקה למדעי המחשב .קסמה
לי האפשרות להקים משהו חדש ולהשפיע,
תוך מתן מענה לצורך הגדל והולך באנשי
מדעי המחשב עם העתקת מרכזי הפיתוח
של צה״ל לנגב .לאחרונה קיבלה התוכנית
את אישור המל״ג ,והיא תיפתח בשנה״ל
תשפ״ג.

מגיל צעיר אני חובב אלקטרוניקה ומחשבים,
וכבר בתקופת בית הספר התיכון בניתי
רדיו המבוסס על שפופרות  -מה שהיה
הטרנזיסטורים של פעם  -במסגרת חוג נוער
לאלקטרוניקה .לאחר סיום לימודיי לתואר
ראשון החלטתי להישאר בבאר־שבע  -היחיד
שנשאר מתוך מחזור של כמאה סטודנטים!
עבדתי כמהנדס אלקטרוניקה ובקרה
במפעל מכתשים דרום ,אחר כך במשך
למעלה משני עשורים בקריה למחקר גרעיני,
ובהמשך כחבר סגל באוניברסיטת בן־גוריון,
במחלקה לתקשורת ובמחלקה להנדסת
חשמל ומחשבים.

אני נשוי באושר לרחל ,אב לנדב ,שגית ונורית
וסבא גאה למתן ,עידו ועלמה ,שאותם אני
אוהב יותר מכול .בשעות הפנאי אני מנגן
בסקסופון בתזמורת כלי נשיפה ע״ש ניסים
אלשייך ונהנה לצפות במשחקי כדורגל
ולעודד את הקבוצה האהובה עליי מאז
ומתמיד  -הפועל באר־שבע.

לפני כשנתיים פנה אליי נשיא המכללה
דאז ,פרופ' יהודה חדד ,ובדרכו המיוחדת

אני מאחל לכולנו הצלחה ושנת קליטה
פורייה.

סגל מנהלי

לילך מדר
ראש מרכז התמיכה לסטודנט בקמפוס אשדוד
תושבת רחובות ,נשואה ליתיר (עו״ד במקצועו),
אמא לתכלת ( ,)9אוריין ( )5.5ואייר (.)1.8
גדלתי בשיכון המזרח בראשון־לציון ,בבית
של בנות (עם ארבע אחיות) שעודד אותנו
לעצמאות .מגיל צעיר סייעתי בבית ככל
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שהיה אפשר .במקביל ,חלמתי על הצלחות
ועל השגת יעדים .הבנתי שכדי להצליח עליי
לרכוש ידע ,והשקעתי בכך את כל כולי.

והגדלת האפקטיביות של תהליכי הלמידה.
אני מאמינה שלעיתים יכול שינוי באופן קידוד
המידע לשנות את החוויה כולה.

סיימתי בהצטיינות לימודי תואר ראשון
בפסיכולוגיה ובלימודים רב־תחומיים
בכלכלה ובמנהל עסקים באוניברסיטת בן־
גוריון .המשכתי ישירות לתואר שני בלקויות
למידה ,אבחון וטיפול באוניברסיטת תל־
אביב .סיימתי בהצטיינות.

אני נהנית מאוד מעבודתי עם הסטודנטים
ושמחה לשלב את הידע המקצועי שלי בתוך
הקשר הבין־אישי שנרקם עם הסטודנטים.

לפני שבע שנים הגעתי למכללה ,לדיקנאט
הסטודנטים .מוניתי לתפקיד חדש במרכז
התמיכה.
היום אני אחראית על שירותי התמיכה האישיים
לסטודנט ומסייעת לסטודנטים עם צרכים
שונים ,הזקוקים לעזרה במהלך לימודיהם,
כדי לקרבם למימוש יכולותיהם .אלה הם
סטודנטים עם לקויות למידה ,צרכים רפואיים,
לקויות חושיות ועוד .אני מציעה להם מגוון
שירותי תמיכה אישיים כגון שירות פסיכולוגי,
סדנאות ,ייעוץ אישי לשיפור טכניקות למידה

אני רואה את תפקידי בדיקנאט כתורם
למימוש חזון המכללה ,העוסק בין השאר
בהנגשת לימודי הנדסה לתושבי הפריפריה.
במסגרת מרכז התמיכה אני מקדמת
נגישות לכל האוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
ומוגבלויות שונות ,לצד השמירה על רמה
אקדמית גבוהה.
אני שמחה להכיר את סיפור חייהם של
הסטודנטים הנפלאים שלנו ולהתאים להם
את סוג הסיוע והיקפו .כל הצלחה שלהם
ממלאת אותי סיפוק רב.
אני באמת מאמינה כי ״הצלחה היא סך כל
המאמצים הקטנים ,שנעשים יום אחר יום״
(רוברט קולייר).

סגל אקדמי
אדיב וחם לסטודנטים שלו,״ מספר פרופ'
סולומון .״השיעורים שלו היו נפלאים ודלתו
הייתה פתוחה תמיד .שעות הקבלה היו 'בכל
עת' ,ומאז הוא ממשיך להיות דוגמה עבורי
ליחס של מרצה לסטודנטים שלו״.

פרופ' אלן סולומון
פרופ' אלן סולומון ,ממקימי המחלקה
להנדסת תוכנה ב־ ,SCEבשיחה על קריירה
אקדמית ומקצועית מפוארת  -מניו־יורק
של אמצע המאה העשרים ועד להעברת
שיעורים היברידיים בסטטיסטיקה חישובית
באמצעות הזום  -בגיל !81
״הסטודנטים שלנו חכמים ועובדים קשה,
ובעזרת התמיכה והעידוד שהם מקבלים  -הם
יהיו מהנדסים מצוינים .בכנסי הפרויקטים אני
רואה את עבודות הגמר של המאה הבאה.
הסגל 'פותח להם את העיניים' לנושאים
המודרניים והעתידניים ביותר  -והם נענים
לאתגר״.
תמיד נחמד לשמוע אמירות אופטימיות לגבי
עתידם של בוגרי המכללה ,אבל כשהדברים
נשמעים מפיו של פרופ' אלן סולומון  -הוותיק
שבין אנשי הסגל האקדמי במכללה ומי
שמאחוריו ניסיון מקצועי אדיר והישגים
אקדמיים יוצאי דופן  -הדברים מקבלים
משמעות נוספת.
את הקריירה יוצאת הדופן של פרופ' סולומון
היה קשה לחזות .את לימודי התואר הראשון
במתמטיקה השלים אי אז באמצע המאה
שעברה ב־( CCNYסיטי קולג' אוף ניו יורק),
כנער יהודי חסר אמצעים .בשנה השלישית
ללימודיו התוודע למתמטיקאי הדגול ג'סי
דגלאס ,שהיה ממרצי הקולג' .״דגלאס זכה
להכרה בין־לאומית ,בין היתר בזכות הפתרון
שלו לבעיית  ,Plateauועם זאת היה נגיש,

את לימודי התואר השני והדוקטורט ,בנושא
עיבוד מתמטי של בועות סבון ,השלים אלן
הצעיר ב־ ,NYUאוניברסיטת ניו־יורק ,שם
הכיר מקרוב את ענקי המתמטיקה והפיזיקה
כמו רוברט ריכטמאיר וריצ'רד קוראנט.
״ללמוד אצלם היה ,במובן מסוים ,להיות
מאומץ על ידיהם .עם כל ההילה שהייתה
סביבם ,הם מעולם לא היו עסוקים מכדי
לעודד אותי ולקדם אותי .לפגוש אותם על
בסיס יומי ,זו הייתה חוויה מיוחדת מאוד״.
ב־ NYUלמד ארבע שנים ,ובשנת  1967עלה
ארצה .במשך כמה שנים לימד באוניברסיטת
תל־אביב ומשם עבר לאוניברסיטת בן־
גוריון  -אז מוסד בחיתוליו  -כראש המחלקה
למתמטיקה .״גיחה קטנה״ לתפקיד ממשלתי
שימחה אותו מאוד :״שימשתי כעוזר למדען
הראשי של משרד התחבורה ,עמנואל פרת,
שגם היה ממקימי קמ״ג .למדתי ממנו הרבה.
עבדנו על כמה פרויקטים גדולים ,בהם
נתיבי איילון והתחנה המרכזית החדשה
בתל־אביב .זה היה שונה מאוד מהחיים
האקדמיים .בסופו של דבר ,העבודה בכל
האוניברסיטאות דומה ,ושם טיפלנו בבעיות
של המדינה והשפענו על חיים של אנשים.
זה היה ,מבחינתי ,מעשה ציוני משמעותי״.
״אחר כך הייתי יהודי לא טוב,״ הוא מחייך.
״חזרתי לארה״ב ,למעבדה הלאומית של
משרד האנרגיה האמריקאי בטנסי .בהמשך,
מאז חזרתי ארצה לאחר  11שנים ,אני
ב־SCE״ .פרופ' סולומון נמנה עם מקימי
המחלקה להנדסת תוכנה במכללה ,ושירת
אותה עד לפרישתו בשנת  .2014עם זאת,
בשעות שאיננו עסוק עם רעייתו בשמרטפות
על מי מתשעת נכדיו ,הוא עדיין ממשיך
ללמד .תקופת הקורונה זימנה לו ,בגילו
המתקדם ( ,)81היכרות עם מערך השיעורים
ההיברידיים .את הקורס ״סטטיסטיקה

חישובית״ לתלמידי תואר שני הוא מעביר
כיום בכיתה ,כשחלק מן הסטודנטים צופים
בו בבתיהם.
״הסטודנטים שלנו ,בעיקר בתקופה הנוכחית,
משתוקקים ללמוד .גם כאשר סטודנט לא
מצליח ,הוא עושה מאמץ ,הוא משתדל .אני
פשוט אוהב אותם .אצלנו הם עובדים אפילו
קשה יותר מאשר במקומות אחרים ,ותאמינו
לי כשאני אומר את זה  -כי הרי פגשתי המון
מהם לאורך השנים״.

״אני מסתכל על הסטודנטים
שלנו ,חושב על העתיד הצפוי
להם ופשוט מקנא בהם״
פרופ' סולומון חוזה כי לבוגרים הטובים תהיה
בעתיד עבודה מעניינת במיוחד .״למשל ,בכל
הקשור לחיים על הירח :איך לייצר שם חמצן,
שמירת אנרגיה תרמית .במובן זה ,העולם
שלנו יהיה ממש 'דו־לאומי' .הירח ידרוש את
כל מה שיש בעולמנו  -תקשורת ,תחבורה
וכל מה שעולה על הדעת .המשמעות היא
צורך אין־סופי בתוכנה .הכול קשור בסופו
של דבר למחשבים״.
״במערכת החינוך הישראלית של היום יש
דלתות פתוחות ,שלא היו בה בעבר .היום
יש הזדמנויות לכולם ,ומי שרוצה לנצל אותן
יוכל לקבל עזרה .אחד הדברים היפים ביותר
אצלנו ,במכללה ,הוא הספרייה .היא הוקמה
על ידי מקצוענים ,והיא מדהימה באפשרויות
שהיא מציעה לסטודנטים מכל מקום שיש בו
מחשב .הם צריכים לנצל את זה ,והם צריכים
להעריך את המרצים  -שגם מלמדים וגם
עושים מחקר מצוין ,וכמובן את ההנהלה של
המוסד ועד אחרון אנשי הסגל המנהלי .כולם
דואגים לסטודנטים!
״אני מתבונן בסטודנטים של היום ומקנא
בהם .הם יראו עולם מלא אתגרים ,ואני בטוח
שהם ייקחו את היוזמה וייהנו מזה .אני לא
דואג להם״.
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קהילה

מאירים בסגול

האפליקציה
שתשים סוף לחסימת
חניות הנכים
 ,ParkVisionמערכת מבוססת
 IoTשפיתחו סטודנטים במחלקה
להנדסת תוכנה ,מזהה את
לוחית הרישוי של הרכב החוסם,
מתריעה בקול בזמן אמת ושולחת
עדכון מיידי לבעלי הרכב
בישראל יש כ־ 600,000אזרחים המתניידים
בכיסאות גלגלים .לא פעם הם מגלים שמישהו
חסם את חניית הנכים שלהם או את שטח
ההפרדה שמסביב לחנייה ומוצאים עצמם
חסרי אונים.

בן  ,26תושב אשדוד ,שניהם בוגרי הנדסת
תכנה ב־ .SCEהמערכת שפיתחו ,בהנחיית
בני זנד מהמחלקה להנדסת תוכנה בקמפוס
אשדוד ,הוכרזה כפרויקט מצטיין בין פרויקטי
הגמר של המחלקה.

 - ParkVisionמערכת מבוססת  IoTהמזהה
חסימות של כלי רכב בזמן אמת ,פותחה כדי
להציע פתרון למצוקתם של הנכים .היא
מותקנת על הרכב ,בצד או מאחור ,ומחוברת
לאפליקציה אשר שולחת התראה בזמן אמת
לבעל רכב הנכים ומיידעת אותו על חסימה.
המערכת מזהה את לוחית הרישוי של הרכב
החוסם ובכך מסייעת לאתר את הבעלים.

נוי מספרת על המניעים לפיתוח המערכת:
״יש לנו חבר בשם עידן פדלון ,סטודנט
במחלקה שלנו ,שסובל מילדותו משיתוק
מוחין ולא פעם נתקל בבעיה הזאת .רצינו
להעלות את המודעות לתופעה הפסולה של
חסימת חניות נכים ,שגורמת לאי נעימות
רבה ולמעשה היא עבירה פלילית ,ולאפשר
לאנשים עם מוגבלות ,כמו עידן ,להתגונן
מפני חסימות כאלה .במקרה של חסימה,
בעל הרכב הנכה יהיה מיודע ויוכל להחליט
אם לפנות למשטרה ,להגיע מייד לרכב,
ועוד״.

כמו כן ,המערכת מודיעה לנהג החוסם
באמצעות רמקולים ומערכת כריזה :״אתה
חוסם רכב נכה״ .במקרה של חסימות
מתמשכות ,המכשיר ימשיך להתריע כל
 30שניות ,וכך גם עוברי אורח יבינו שמשהו
אינו כשורה ויוכלו לסייע באיתור בעל הרכב
החוסם או להתקשר למשטרה.
מאחורי פיתוח המערכת החדשנית עומדים
נוי ניר ,בת  ,24תושבת גן־יבנה ,ואילן קרוטר,
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לדברי אילן ,האפליקציה מתעדת מקרי
חסימה ב״היסטוריה״ ,כך שהמשתמש יכול
לעקוב אחר מקרי החסימות .כמו כן ,הוא
יכול לקבוע הגדרות משתמש כגון שליטה
בעוצמת הקול ואפשרות לכבות התראות.

לרגל היום הבין־לאומי לזכויות
אנשים עם מוגבלויות ,האירה SCE
את בנייני המכללה בסגול

״אנחנו מקווים שבזכות  ,ParkVisionתופעת
החסימות בשטחי ההפרדה של חניות הנכים
תיפסק ונצליח להעלות את המודעות בקרב
הציבור הרחב,״ אומרים השניים .אנחנו
מקווים ש־ ParkVisionתסייע לשפר את
איכות החיים של אנשים עם צרכים מיוחדים״.

בחודש דצמבר האחרון צוין היום לקידום שוויון
בתעסוקת אנשים עם מוגבלויות .לרגל היום
הצטרפה  SCEליוזמה המבורכת של מפעל הפיס
ואתר ״שווים״ ,להארת מבנים ברחבי הארץ באור
סגול  -לקידום השוויון בתעסוקה SCE .האירה בסגול
מבנים בשני הקמפוסים.
המכללה מייחסת חשיבות רבה להעלאת המודעות
לנגישות לאנשים עם מוגבלות ושמחה לקחת חלק
ביוזמה המרגשת ,שצבעה את מדינת ישראל בסגול.

ראש המחלקה להנדסת תוכנה בקמפוס
אשדוד ,ד״ר מרינה קניאז'נסקי :״זוהי מערכת
חיונית ,עם פוטנציאל וחשיבות חברתית
עצומה .ההכשרה המולטי־דיסציפלינרית
שאנו מקנים לסטודנטים שלנו נותנת להם
יתרון משמעותי בתכנון ובפיתוח מוצרים
ופתרונות חדשניים ,לתועלת הציבור״.
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